Ovyta eieren
natuurlijk
feel good food

Ovyta eieren:
natuurlijk feel good food
Het ei is helemaal terug van nooit weggeweest. Als onderdeel van
een smakelijk en gezond voedingspatroon biedt het ei essentiële
bouwstoffen aan ons lichaam. Maar zeg niet zomaar ei tegen een
Ovyta ei.
Een Ovyta ei is puur feel good food. Dat proef je niet alleen, je ziet het
ook. De dooier is intens oranje en de smaak is vol en authentiek. Ovyta
eieren zijn dus niet alleen perfect om zo op te eten, maar ook om mee
aan het bakken te gaan.

Gezonde kippen, gezonde eitjes
Elk Ovyta ei bevat een aantal essentiële bouwstenen voor onze
gezondheid. Zo bevat de eidooier drie essentiële Omega-3 vetzuren
(ALA, DHA en EPA) die tal van gezondheidsvoordelen hebben voor het
hart, de hersenen en het zicht.
We behandelen onze Ovyta kippen als prinsessen. Een gezonde
voeding voor onze legkippen is dan ook de reden waarom
Ovyta eieren zo lekker en gezond zijn. Ovyta kippen krijgen enkel
plantaardige voedingsstoffen. Bovendien voegen we ook lijnzaadolie
en gedroogde algen aan het kippenvoer toe.

Pssst … zijn eieren
wel gezond?
Vroeger werden eieren wel eens
geassocieerd met een teveel aan
cholesterol. Vandaag weten we dat
er geen enkel verband is tussen de
consumptie van eieren en een verhoogd
cholesterolgehalte. En al zeker niet
als het eten van eieren gecombineerd
wordt met een evenwichtige voeding.

De gezonde eitjes
van Ovyta
Ovyta scharreleieren
in handige, kleurrijke dozen
De kleurrijke dozen van Ovyta lachen je toe vanop het
rek. Ovyta scharrreleieren hebben een gezonde balans
tussen Omega-3 en Omega-6 en zijn rijk aan vitamines en
essentiële voedingsstoffen.

Prettig gestoorde verpakking
Qua presentatie gaat Ovyta graag een stapje verder.
De gekleurde Ovyta dozen zijn een opvallende, speelse
verschijning en brengen dynamiek in het eerder eentonige
eirek. Wedden dat ze de kinderen aanzetten tot gezonde
voeding? Maar ook het handige pull-off etiket met
interessante weetjes voor thuis biedt de nodige inspiratie.

Ovyta bio-eieren
Ovyta is de trotse bezitter van een bio-certificaat. Daarom
kan je je vanaf nu ook tegoed doen aan onze feel good
bio-eieren. Ovyta bio-eieren bevatten ook de goede
essentiele vetten en zijn rijk aan omega 3. Je vindt de
Ovyta bio-eieren in onze opvallende, groene verpakking.

Ovyta op maat
Op zoek naar een verpakking op maat van jouw merk?
Wil je een speciale actie uitwerken? Ovyta helpt je graag.
We staan open voor leuke campagnes, die we samen
kunnen realiseren en werken graag een concept met je uit.

Ei-ndelijk! Vloeibaar eiwit
voor de actieve sporter en thuiskok
Proteïnen zijn het ideale, gezonde supplement voor de
actieve sporter. Met het vloeibare eiwit van Ovyta heb
je dit superfood nu ook beschikbaar in een handige
brikverpakking van 0,5 kg. Dit vloeibaar eiwit bevat geen
cholesterol of suikers, en het heeft een hoog natuurlijk
proteïnegehalte. Ideaal voor een proteïneshake,
eiwitomelet of gezond gebak. Het Ovyta vloeibaar eiwit
bewaar je gewoon op kamertemperatuur en het bevat
geen toevoegingen of bewaarmiddelen.
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